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FORMA DE ALTERAÇÕES

da Comissão do Comércio Internacional

dirigido à Comissão dos Assuntos Externos

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da 
União, do Acordo de Cooperação em Matéria de Parceria e Desenvolvimento 
entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República 
Islâmica do Afeganistão, por outro
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ALTERAÇÃO

A Comissão do Comércio Internacional apresenta à Comissão dos Assuntos Externos, 
competente quanto à matéria de fundo, a seguinte alteração:

Alteração 1

Proposta de resolução
Parágrafo 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Manifesta preocupação relativamente à 
decisão do Conselho de dar seguimento à 
aplicação provisória do acordo de 
cooperação em matéria de parceria e
desenvolvimento entre a UE e a República 
Islâmica do Afeganistão, antes de obter a 
aprovação do Parlamento, uma vez que 
este acordo contém domínios -
nomeadamente um capítulo sobre a 
cooperação em matéria de comércio e 
investimento - que são da competência 
exclusiva da UE; considera que esta 
decisão é contrária ao princípio da 
cooperação leal consagrado no artigo 4.º, 
n.º 3, do TUE e põe em causa os direitos e 
as responsabilidades jurídicas do 
Parlamento no domínio da política 
comercial da União a que se referem os 
artigos 207.º e 218.º do TFUE; lamenta 
que o Conselho não tenha solicitado a 
aprovação do Parlamento numa fase 
anterior do processo e antes da sua 
aplicação provisória, como é prática 
corrente no domínio dos acordos 
comerciais celebrados entre a UE e países 
terceiros;
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